
 

 

Philips
Komponent-DVD-
mikrosystem

100 W

MCD712
Besatt av ljud

Slappna av med fantastisk musik och film
Upplev biokvalitetsljud hemifrån med Philips mikrosystem med DVD-komponent. Anslut 
en USB-kompatibel enhet för foto och MP3/WMA-musikuppspelning i perfekt 
ljudåtergivning. Njut av det dramatiska ljudet med en total uteffekt på 100 W RMS.

Förhöj dina filmupplevelser
• Dolby Digital för den ultimata filmupplevelsen
• Spela upp DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) och Picture CD

Berika din ljudupplevelse
• USB Direct för musikuppspelning och fotovisning
• Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar
• DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud
• Loudness för extra bas och diskant
• Total uteffekt på 100 W RMS

Lättanvänd
• Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt
• Motorstyrd släde för CD-skivor för bekväm åtkomst
• Radio Data System för stationsinformation och annan service
• Väcknings- och insomningsfunktion



 USB Direct

Anslut bara din USB-enhet till systemet och 
dela din lagrade digitala musik och foton med 
familj och vänner.

Digital ljudkontroll

Med digital ljudkontroll får du ett urval 
förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – 
som du kan använda till att optimera 
frekvensomfånget för olika musikstilar. För 
varje läge används grafisk frekvenskorrigering 
för att automatiskt justera ljudbalansen och 
förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den 
valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får 
du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom 
att finjustera ljudbalansen så att den passar för 
den musik du spelar.

DBB (Dynamic Bass Boost)

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du 
musikupplevelsen med en knapptryckning och 
tydliggör basen i alla volyminställningar – från 
lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta 
förlorade vid låga volymer. För att motverka 
detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks 

och du kan njuta av ett rikt ljud även när du 
skruvar ned volymen.

Loudness
I ljudspektrumet är höga och låga frekvenser 
relativt sett svårare att höra för det mänskliga 
örat, särskilt vid låga volymer. Genom att 
aktivera loudnessfunktionen förstärks basen 
och diskanten så att du kan njuta av en mer 
balanserad ljudbild.

Dolby Digital

Eftersom Dolby Digital, som är världens 
populäraste standard för digitalt flerkanaligt 
ljud, utnyttjar människoörats naturliga sätt att 
bearbeta ljud, upplever du surroundljudet med 
överlägsen kvalitet och verklighetstrogna 
ledljud.

100 W RMS

Det här systemet har total uteffekt på 
100 W RMS. RMS står för Root Mean Square 
(kvadratroten ur medelvärdet), som är ett 
vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den 
elektriska energi som överförs från en 
förstärkare till en högtalare, och som mäts i 
watt. Mängden elektrisk energi som levereras 
till högtalaren och dess känslighet avgör vilken 
ljudeffekt som genereras. Ju högre wattal desto 
bättre ljudeffekt från högtalaren.

Spela upp DVD, DivX® och MP3/WMA-
CD

Philips-spelaren är kompatibel med de flesta 
DVD- och CD-skivorna som finns på 
marknaden. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/
WMA-CD, CD(RW) och Picture CD – alla 
spelas upp på spelaren. SVCD står för "Super 
VideoCD". Kvaliteten hos SVCD är mycket 
bättre än hos VCD, särskilt när det gäller 
bildskärpa tack vare en högre upplösning. Med 
DivX®-support kan du njuta av DivX®-kodade 
videofilmer. DivX-medieformatet är en 
MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik 
som du kan använda till att spara stora filer, 
som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor 
som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-
skivor.

Digital mottagare med förinställningar

Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in 
som snabbval och håll snabbvalsknappen 
intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda 
radiokanaler kan du snabbt komma åt din 
favoritradiokanal utan att manuellt behöva 
ställa in frekvensen varje gång.

Motorstyrd släde för CD-skivor
En frontmatad motorstyrd skjutlucka ger ännu 
mer elegans till systemets redan tunna och 
snygga design. Den stilrena men ändå 
funktionella skivluckan skjuts uppåt och nedåt 
vertikalt i en jämn rörelse när du trycker på 
knappen för att byta musik. Luta dig tillbaka 
och njut av dynamiska ljudprestanda medan du 
tittar på skivan som spelas genom det 
genomskinliga fönstret.
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Ljud
• Ljudförbättring: loudness, digital ljudkontroll 4 

lägen, DBB (Dynamic Bass Boost), Dolby Digital
• Uteffekt: 2 x 50 W RMS / 2 x 100 W musikeffekt

Högtalare
• Högtalarelement: 4 tums woofer, Piezo tweeter
• Högtalarförbättring: 2-vägs, löstagbara 

högtalargaller
• Högtalartyper: basreflexhögtalare

Videouppspelning
• DVD-regionkod: 2
• Uppspelningsmedia: DVD-video, Video CD/SVCD, 

Picture CD, DivX, DVD+R/ +RW, DVD-R/-RW
• Skivuppspelningslägen: föräldrakontroll, vinkel, 

Zoom, Repetera A–B, skivmeny, snabbt bakåt, 
snabbt framåt, OSD, PBC, återuppta spelning från 
stopp, ultrarapid

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: WMA-CD, MP3-CD-skiva, 

CD-RW, CD-R, CD, USB-flashminne
• Skivuppspelningslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/

föregående spårsökning, repetera/shuffle/program
• Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning 

bakåt/framåt, spela upp/paus, föregående/nästa, 
programmerad uppspelning, repetering, shuffle, 
Stopp

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM-stereo
• RDS: programtyp, RDS-klocka, stationsnamn
• Kanalförinställningar: 20
• Antenn: FM-antenn
• Mottagarförbättring: automatisk digital 

kanalsökning, automatisk avsökning

Anslutningar
• Ljud-/videoutgång: 2 x RCA (ljud), 

komponentvideoutgång, kompositvideoutgång 
(CVBS), digital koaxial utgång för ljud, Hörlur 
(3,5 mm), SCART-utgång, S-videoutgång

• Aux-in: 2 x RCA (ljud)
• USB: USB-värd

Bekvämlighet
• Larm: CD-larm, radiolarm/radioväckning, USB-

larm
• Klocka: på huvudskärmen, insomningsfunktion
• typ av laddare: motoriserad, släde
• Skärmförbättringar: DIM-läge
• Skärmtyp: VFD-display
• OSD-språk (On-screen Display): Nederländska, 

Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Portugisiska, 
Spanska, Svenska, Turkiska

Tillbehör
• Kablar/anslutning: kompositvideokabel (Y)
• Fjärrkontroll: 40 knappar och litiumbatteri
• Bruksanvisning: flera språk
• Övrigt: FM-antenn, Snabbstartguide
• Garanti: Häfte med världsomfattande garanti

Mått
• Bruttovikt: 11 kg
• Huvudhögtalarens mått (B x D): 170 x 220 mm
• Huvudhögtalare, höjd: 270 mm
• Huvudenhet, djup: 307 mm
• Pakethöjd: 314 mm
• Huvudenhet, höjd: 110 mm
• Paketbredd: 350 mm
• Huvudenhet, bredd: 248 mm
• Paketbredd: 558 mm

Effekt
• Strömförsörjning: 50 Hz
• Strömförsörjning: 220 - 240 V

Grön
• Eco Power-vänteläge: 1 W

Digitalfotovisning
• Uppspelningsmedia: CD-R/RW, DVD+R/ +RW, 

Picture CD
• Bildkomprimeringsformat: JPEG
•
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